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Audiência Pública debaterá 

Diretrizes Orçamentárias e Plano 

Plurianual nesta 5º, dia 9 

Importante Audiência Pública debaterá, nesta próxima quinta feira, 9 de dezembro de 2021, às 19 h, no Plenário Humberto Pellegrini, 
da Câmara Municipal, as Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de Itapetininga. O convite foi feito pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Itamar José Martins, durante as Informações da Presidência, na sessão ordinária do último dia 30 de novembro 

Operação Polícia Ambiental - Programação do “Natal 

M. P. abrangeu o Estado, sendo Encantado” em Itapetininga 
realizadas prisões na região segue com atrações no Largo 

ão emente ente a 7 dos Amores 
Polícia Miitar Ambien- 
tal do Estado de São 
Paulo e o Ministério Pó- 
bico foi deflagrada on- 
tem, em todo o Estado, 
com continuidade hoje. 
Na região, em Ribeirão 
Gado ro entro da ergona WS” eram Mada de 

pede PMBAMB, Capitão PM Busca e  localizaram 
o o Pociaanto Jeferson Ademar Flo- amas de fogo, sendo 
Rita Ambiental com fndo de Souza, área  deidas 3 pessoas (de- 
à Supervisão do Coord. da 3º Cia PAMB, cum. tahes- pág 2) 

Governo Federal institui 

“Auxílio Gás” e regulamenta 

o” Alimenta Brasil” Página 6 O “Natal Encanta-. lhinho” foi em gran- as principais ruas 
Sarapuí lança programa de “sm iseeininos de esti. Acompo- da cidade, trazen- 

segue com uma pro-  nhado pela prefeita do ao encontro do 
desenvolvimento econômico gramação repleta de Itapetininga, Si- público, o princi- 

de atrações no Lar- mone Marquetto, e pal personagem do 
O Prefeito de Sa- nômico “Desenvolve dezembro, às 830 go dos Amores para pela “Turma do Mi- Natal, encantando 

rapuí, Gustavo de Sarapur, a ser lan- da manhã no Impe- O público emgeraLA ckey”, uma carreata crianças e adultos 
Souza Barros Viei- cado, em conjunto, rium Village Eventos, vinda do “Bom Ve- natalina percorreu (página. 12). 
ra está convidando pela Prefeitura de à Av. Vereador José 

ss Envie sua noticia de onde estiver 
senvolvimento eco- ma quinta-feira, 9 de ção- página 13) pelo nosso WhatsApp (15) 99711-0205 
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Laboratórios de Anatomia 
Informática e Multidisciplinar 

Pitágoras / alpis veredas 

Operação conjunta Polícia Ambiental -Ministério Público 
abrangeu todo o Estado, sendo realizadas prisões na região 

 Vasg . “e 

= 
jma. ampla operação brio e a biodiversidade na- ambientais e 135 vsturas. mar Florindo de Souza rea usadas na caça. além de 01 espingarda cal 22: 

conjunta entre a Polícia Mi- tva. Aproximadamente SO Na regão, no Muni da 3º Ca PANE, em cartuchos e amadihas. 01 espingarda cal 28; 
[tar do Estado de São Pau. Mandados de Busca foram  cipio de Rberão Grande, cumprimento a Manda Foram detidas 3 pesso 01 espingarda cal 32 
lo e o Ministário Púbico foi. cumpridos. Bloqueio foram . no entomo da Unidade de dos de Busca, expedidos as. que não possuam 05 cartuchos cal 32, 
flagrada ontem. em todo . realizados nas rodovias de Conservação — Inienvales, pela Justiçãos policiais auiorização para posse 17 cartuchos cal 28 
o Estado, com continuidade . Fontaira com os Estados de as equçes de Polciamen. ambientais. deslocaram. de armas de fogo. e apre. 02 alçapões. 
hoj, denominada “Ope- Mato Grosso, Paraná e M- lo Mikar Amberiai com a -se em 7 visturas . onde Sentadas na Delegacia de Ot amadiha ração Abala, para cobi a nas Gerais. Para essa ope. Supervisão 'Ope- cumpram 5 Maridados Ribeirão Grande. Foram 01 pho( ublizado para 
Caça legal , porte legal de . ração foi mobiizado umete. racional into 5º PMEAME, de Busca e localizaram ar. apreendidas as seguintes chamar animais. sives: 
amas é garantr o equik- Ivo de 800 policiais mitares. Capitão PM Jelerson Ade- . mas de fogo, comumente armas. tres) 

===. 

CAMARGO 
Solicite a visita de um dos nossos vendedores. 

e conheça as vantagens do nosso plano 

153275-7446 
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09 19h00 - Praça Largo dos Amores 

De Zz Marsha e o Urso - Olaf - Baby Shark 

19h00 - Praça Largo dos Amores 
Banda String Jazz - Toy Story (Buzz e Wood) 

Lois (Unicórnio e Queen Bee) 

PREFEITURADE — 

Ba ITAPETININGA 
Plano Nacional de Logística 2035 traça oportunidades e 

necessidades futuras para a infraestrutura de transportes 
O planejamento também . turos que indicam necessida- . mos de 14% as emiscões de que de respeto ao 

oenta os setores público e . des e oportunidades para a COZ. de gases poluentes melo de Fansporte rodoviá- 
pivado na lomada de dec Infraesintura de transportes. Também queremes ter um 
sões para dar mais eficiência. que possam trazer meiho- transport de 9% a 10% mas 
ac seniços fia de serviços, aumento da . seguro com os ivestinen. 

O novo Plano Naconal. eficiência do transporte de ts que vão ser fotos”, dese 
de Logistica 2035 traça uma . cargas do país e redução de. Sampaio 
visão estratégica da rece de. custos Nas simdações dos ce. 
transporte no futuro e, pela O secrtári-execao do. nários futuros foram levados 
primeira vez, integra todos. Mnistéio da Infraestrutura, om corta mis da 2 má em- 
os modos de Iransporie. O. Marcelo Sampaio, destacou. preendimertos ou ações que consirução desse Pla. 

no Nacional de Logística 
2035 foi uma maior part. 
cipação social ao longo do 
processo de elaboração, 
contemplando — eventos 

plano foi apresentado nesta 
sexadeira (3/1!) pelo Me. nejamento corria é cita. exemplo, coriratos de com. 
isto da Inraesintura e a. Ihado para o set cessões e parcrias Vigente, 
Empresa de Planejamento e “Hoj, o Ministério da n- .cbras públicas em andamen 
Logica (EPL) Umdos pr. fraesintura sabe para onde o e em estudo de vaia. 
pais cbjeivos do PNL 2085 quer 1, ande quer chegar. de, novas ferovas e todo o 
é a transformação da matriz Queremos tar uma matiz  corjurto de amendamentos, 
de transpor do Brasi para de “ransporte balanceada, . desesiaizações a arrptação 
torná-la mais racional e sus. com ras de 30% da nossa . de capacidade de poios. 
tentável mairz sendo composta pelo Nos cenários de maior 
No planejamento, foram sistema. ferroviário. Nossa cfeia de infaesindura foram 
elaborados nove cenários fi. espectatva é reduzir em te... considerados 

para coleta de subsídios 
como a realização de we- 
binars, reuniões participa- 
tivas com atores do setor 
e consulta pública. 

jem crecitos 
“CARTUCHOS E TONNERS' v 

LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 
=(15) Siga-nos nas Redes Sociais 

3272-9557 | 3272-8621 € wurscautopostospomir Mg 
wwwlinneprintcom.br maiores. volumes. Eautopostoaparecidabr 

Francisco Válio, Nº 420 - Cantro- apetininga 
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Premiadas iniciativas que contribuem 

para ampliar a acessibilidade no país 
Além da premiação, reu, no Palácio do com deficiência de- do de reconhecimento balhou para orientar regulamenta o Trata- 

a cerimônia apresen. Planalto, a premiação senvolvidas neste ano das mãos da primeira- os órgãos da adminis- do de Marraqueche, 
tou um balanço das da primeira edição do. pelo Governo Federal. -dama, Michele Bol- tração pública sobre documento que busca 
ações voltadas às Prêmio de Acessibik- A cerimônia contou sonaro, e da ministra a acessibilidade e a garantir o acesso às 
pessoas com deficiên- dade que reconhece com a presença do da Mulher, da Família inclusão das pessoas pessoas com defici. 
cia desenvolvidas pelo iniciativas inovadoras Presidente da Repó- com deficiência, para ência visual é outras 
Governo Federal e de impacto transfor. bica, Jair Bolsonaro, aprimorar a comuni dificuldades de per- 

Neste Dia Interna- mador no país. Tam- da primeira-dama, Mi- cação insttucional e cepção a obras publi 
cional das Pessoas bém foi apresentado chelle Bolsonaro, e de- o respeito, além de in- cadas. 
com Deficiência, sex-. um balanço das ações. mais autoridades. centivar a eliminação — Tecnologia assist 
tadeira (3/12), ocor- voltadas às pessoas A — primeira-dama de barreiras arquitetô- va disse que o prêmio nicas eurbanisicas. “O Presidente Jair 
ME” O roses oe rancor Foi lançado um cur- Bolsonaro assinou o 

= CAMPRGO mação social é pos- so para fomentar a decreto que traça as 
a | sível e pode começar acessiblidade nos di- diretrizes, os objetivos 

LAS BOAS E LUZIA PASCO. COM pequenos atos, versos tipos de mídias e os eixos do Plano 
a com uma mudança de como, por exemplo, Nacional de Tecnolo- 
JANORE, WASHINGTON É — perspectiva e um novo 

olhar. 
janelas de libras e au- gia Assistiva em mar- 
todescrição. Foi criado ço deste ano. Duran- 
também um Guia de te a cerimônia desta 
Direitos de Acessibil-. sexta-feira, o ministro 
dade em várias áreas 
para pessoas com de-. gia e Inovações, Mar- 
ficiência. cos Pontes, assinou 

O Govemo Federal portaria que regula- 
também ofereceu su-. menta e toma público 
porte aos centros de o plano composto por 
formação de treina- 24 iniciativas e 47 me- 
dores & instrutores de tas que visam a prote- 
cão-guia. ção social ao cuidado 

Ao final de 2021, já adequado e ao pleno 
são 267 centos es- exercício da cidadania 
pecializados em rea- das pessoas com defi- 
biitação e 46 oficinas. ciência. 
ortopédicas em todo o As metas é inicia 
país que, em um ano, vas serão executadas 
já totalizaram mais de pelos ministérios da 
R$ 600 milhões de re- Ciência, Tecnologia e 

pI 
TRES cole lot” ais” que 
ooriaâoat As 130048 O cade, reconhecer at- 
BATISTAEM MAPETINNGA tudes, gestos e ações ea nas! Teia fa 
veiinapeA, o jugo: que pessoas com de- 
MS EM ITAPETININGA SP fisco se sintam in- 

DO DIA 05/122021 DO cluidas na PI PAR STE o, ESSES o Com esa premiação 
eai ao sn ARG ERES remos ” estar CREA RS aros rei 
aura ne casos RETA om a Ca Ta a 
DATA/LOCAL DO FALECI. DO ção da acessibilidade”, piscas; Bag oo eugenia 
E 
PRE EOAO a o conde a da Coros raro qa pisa 

Dea 08 riHos: sosé SRAMADINHO EM TAPET- também. Mas cabe y passe do Govemo Fe- Inovações, da Cida- 
ANTÓNIO, MARIA APARECI à sociedade oferecer  sibilidade de Transpor-  deral a estados e mu- dania, da Saúde, da 
CONETE PRANCISCO “DÊ DESAVES BERNARDES" igualdade de oportuni- tes e Acessibilidade  nicípios Educação e da Mu- 
RO RGURTO ( NÉLIO, RA mento gore As doas dades a todos os seus Urbanística. Foi criado ainda o Iher, da Família e dos 
BEL E JOÃO CARLOS "IN HS EMSOROCADASP cidadãos. Sabemos O prêmio é uma ini- Plano Nacional de Direitos Humanos. 
MISSA! Do vetóRO: — PRENSSÃO DO LAR - que com acessibilida- ciativa do Programa Tecnologia Assistiva, “Através desse pla- 

Pátria Voluntária, da com medidas especi- no, com parceria de 
Casa Civil da Presi-. ficas que vão priorizar. quatro outros ministé- 
dência da República os procedimentos de rios, vamos conseguir 
e do Ministério da Mu- importação e fomento colocar em prática, de 
her, Família e dos Di-. à pesquisa. forma efetiva, ideias 
reitos Humanos. Tratado de Marra- transformadas em 
Ações de inclusão queche realidade para tanta 
O balanço apre- Durante a cerimô- gente que precisa no 

sentado mostra que, -nia, foi assinado pelo  Brasir, disse o minis- 
ao longo de 2021, o Presidente Jair Bol- tro Marcos Pontes. 
Govemo Federal tra- sonaro o decreto que 

mer arros 
pe] autoescola 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

; caminhão e ônibus. 
Nosso diferencial Habilitação para pessoas 

Esso escrtro visa panejamento iria é com deficiência com eso a recução dos impoios a 
Nossa contabidade estará sempre disponivel | 
quando precisar ertar em coiso aros além da emissão de guia, poste 
oferecemos orientação assessona completa 
pera o crescimento de sua empresa 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 3/ 3271-3188 

PORTUGUÊS INGLÊS 
(91599625.4025 0)(1593272.6436 

Itapetininga - Centro 

RO Okumonitape 

Rua Coronel Afonso, 770 
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Conservatório de Tatuí reabre Teatro Procópio Ferreira 
excelente noite”, destaca 
Gidemar Olveia. gerente 
geral do Conservatório de 

no préximo sábado, dia Tatui 
11, com concerto gratuito O Quarteto de Cordas 
do Quarteto de Cordas da Cidade de São Pau 
da Cidade de São Paulo, lo apresentará as peças 
corpo artístico do Theairo “Quarteto de Cordas em 
Municipal sol menor Op. 10" (Clau 

Tealro Procópio Ferrei. de Debussy), e “Quarteto 
ra- Foto divulgação de cordas nº 1º (Charies 
Após dois anos fecha- Ives), com os violnistas 

do pela pandemia de Co- Betina Stegmann e Net- 
vid-19 é uma importante son Rios, o violista Mar- 
reforma que durou seis. celo Jafê e o violoncelista 
meses, o Conservatório Rafael Cesario, músicos. 
de Tatuí - instituição da de prestígio nacional e 
Secretaria de Cultura e intemacional. O grupo, 
Economia Criativa do Es- fundado em 1935 com a 
tado de São Paulo, gerido ideia de difundir a músi- 
pela Sustenidos Organk- ca de câmara e estemular 
zação Social de Cultura compositores. brasileiros, 
e considerado a maior é fixo do Theatro Munici. 
escola de música e artes. pal de São Paulo e já foi 
cênicas da América Lati- laureado com os prêmios 
na - reabre o Teatro Pro. Carlos Gomes de Melhor 
cópio Fereira com um Conjunto de Câmara e 
concerto do Quarteto de APCA de Melhor Conjunto 
Cordas da Cidade de São Camerístico. 
Paulo, grupo artístico do. Construído junto à sede 
Theatro Municipal de São do Conservatório de Tatuí 
Paulo, no próximo sábado e inaugurado em 1979, o 
(11/12), às 19h.A entrada 
é gratulta e 0s Ingressos 
poderão ser retirados a 
parti do dia 7 de dezem-. como uma das melhores. 
bro na bilheteria do Tea- salas de espetáculos do 
to, Brasil, especialmente por 

“É uma alegria imen- sua acústica projetada 
sa poder reabrir o Teatro para concertos, além de 
Procópio Ferrera, após. serum dos poucos palcos. 
um longo período de re-. com fossa elevável para. 
forma e restições por orquestras. O equipamen- 
contata da pandemia de to cultural passou por im- 
Covid-19. Agora, de forma. portante reforma em seu 
mais segura e confortável, sistema de climatização. 
poderemos receber a po- Foi instalado um novo 
pulação de Tatuí e região,  apareiho de ar-condíco- 
proporcionando momen- . nado, após a constatação 
Dede niegis e diaração doque sacana se 
diante de tempos tão di. terior não funcionava mais. 
fíceis. Para isso, contare. e não permitia novas ma- 
mos com a presença de. nutenções. A reforma tam-. 
músicos. excepcionais e bém incluiu substitução 
um programa. indíssimo. de todas as camadas de 
Importante reforçar que isolamento acústico por 
todos os protocolos sa-. materiais mais modemos. 
nitários. serão seguidos e com malor proteção an- 
para que tenhamos uma . tichamas, o que garantirá. 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

Escri. Av, Domingos José Viir 
-ono'fax 3271-1088. 

Resid. R, Leonor À. Camargo, 166 - Fone: 3272-5437] 
CEP: 18200.000- ITAPETININGA SP 

Dr. Benedito José de Sampaio 
“eX-Módico Intormista do Immanuo Krankenhaus 

do Berti - Alormanha 
Doenças reumáticas e da coluna 
Osteoporose - Clínica Médica 

Run Santa Clara, 184 * Sorocaba/sP 
Telefax: (15) 3232-2939-3388-7604 

bjsampaio(? yahoo.com.br 

COLABORE COM A APAE 
DE ITAPETININGA 

ASUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 

DIX 
É O NOSSO CELULAR 

1861 

maior conforto térmico e 
segurança ao pública. 

O Teatro comporta 429. 
pessoas, além de 4 espa. 
ços reservados para pes. 
soas com necessidades. 
especiais. O palco tem 
18.77 meiros de largura, 
18,54 metros de profund 
dade é modemo sistema 
de som e lumnação, além. 
de um anexo com seis ca- 
marins. Conta, aínda, com 
amplo hal, o Foyer “Má- 

sol menar Op. 10 (25) 
1 -Animé et três décidé 
1 - Assez vi et bien 

ntmê 
TI - Andantno, douce- 

ment expressif 
IV — Três modéré - En 
animant peu à peu - Três. 
mouvementé et avec pas- 
CHARLES IVES. 

QUARTETO DE COR- 
DAS DACIDADE DE SÃO 
PAULO 

BETINA STEGMANN, 

guiu para Israel, onde se 
aperfeiçoou com Chai- 
mau em Tel Avi. Mais. 
tarde frequentou cursos. 
ministrados por Pinchas 
Zukerman e Max Rostal 
É ex-integrante do Quin- 
teto Dias, com o qual 
ganhou, em 1998, o Pró- 
mio Carlos Gomes na ca- 
tegoria Música de Câma- 
ra. É spalla da Orquestra 
de Câmara Vila-Lobos e 
professora de vidino na 

ena RAI - Trieste (áia), 
estreando obras de com. 
postores. contemporâne. 

NELSON RIOS, violino 

Biéyre (França), na classe 
de Romain Garioud. Teve 
aulas com Eduardo Belo, 
Antonio Meneses, Alisa 
Weierstein, Peter Sza- 
bo, Dennis Parker, Pieter 
Wispelwey e Sol Galeria 
entre outros. Como solis- 
ta, tocou com a Orquestra 
do Theatro São Pedro, 
Orquestra Sinfônica de 
São José dos Campos e a 
Camareia Fukuda. Como 
camerista, atuou ao lado 
“de músicos como Lorenz 
Nasturica, Mathieu Du- 
tour é Andreas Witimann, 
da Filarmônica de Berim 
Foi professor no Festwval 
Intemaciona! ViolnFests- 
pieleBrazi. onde solou 
coma Orquestra Sinfônica 
do Paraná, sob a regên- 
cia de Henrik Schaeter É 
professor no Instituto Bac- 
careil e se apresenta re. 
gularmente com Cristian 
Budu, Yuri Pingo, Sonia 
Rubinsky, Leandro Rover. 
so e Marcos 

SERVIÇO. 
Reabertura do Teatro 

Procépio Ferreira 
Concerto do Quarteto 

“de Cordas da Cidade de 
São Paulo 

Rua São Bento, 415, 
Cento, TatulSP 

Entrada gratuita. 
“Os ingressos poderão 

ser retirados a partr do 
dia 7/12 na biheleria do 
Teatro. Horário de funcio- 
namento: segunda a sá- 
bado, das 13h às 16h 6 
das 17h às 20h 

nidos: Microsol e Visa 

tio de Tatuí: Fundado em 
1º de agosto de 1954, o 
Conservatório — Dramáti- 
co e Musical “Dr. Caros 
de Campos de Tatui - ou 
apenas Conservatório de 
Tatuí (SP), como é conhe- 
cido -intemacionaimento 
- é uma das mais respei- 
tadas escolas de música e 
artes cênicas da América 
Latina. Oferece mais de 
100 cursos gratuitos nas 
áreas de Música Erudi. 
ta (instrumentos, canto e 
regência), Música Popu- 
lar Brasileira, Artes Cl 
nicas e Luteria. Atendo 
aproximadamente 2.000 
alunos anualmente, vin- 
dos de todas as regiões 
do Brasil e, também, de 
outros países, como Ar- 
gentina, Chilo, Coreia do 
Sul, Equador. Estados 
Unidos, Japão, México, 
Peru, Portugal, Síria 
Uruguai e Venezuela 
É considerado uma di 
mais — bem-sucedidas 
ações culturais do E 
tado, oferece ensino de 
excelência, com a mi 
são de formar instrumen- 
tistas, cantores, atores, 
regentes, educadores « 
luthiers de alto nível, Sua 
importância no cenário 
musical é tão acentuada 
que garantiu à cidade de Tatuí o titulo de Capital 
da Música, aprovado por 
lei em janeiro de 2007. À 
instituição é mantida pelo 
Govema do Estado de 
São Paulo e por empr 

eis de incentivo 
fiscal, sob a gestão da 
Sustenidos Organização 
Social de Cultura. 

Sobre a Sustenidos: 
Eleita à Melhor ONG de 

O TRADICIONAL 
CLUBE VENANCIO AYRES 

Cultura de 2018, a Sus 
tenidos é a organização 
responsável pelos pro- 
gramas Projeto Guri 
Som na Estrada, Musk. 
cou e MOVE (Musicians. 
and Organizers Volun- 
teer Exchange); pelos 
festivais Ethno Brazil e 
Imagine Brazil; além do 
Conservatório Dramático 
& Musical de Tatuí e do 
Theatro Municipal de São 
Paulo. No Projeto Guri 
desde 2004, é responsá- 
vel pela gestão do pro- 
grama de ensino musical 
no litoral e no interior do 
Estado de São Paulo, in- 
cluindo os polos da Fun- 
dação CASA. Além do 
Governo de São Paulo, à 
Sustenidos conta com o 
apoio de prefeituras, or 

Instituições interessadas 
em investir na Susteni 
dos, contribuindo para o 
desenvolvimento Integral 
de crianças e adolescen- 
tes, têm suporte fiscal da 
Lei Federal de Incent- 
vo à Cultura e do Fundo 
Municipal dos Direitos da. 
Criança e do Adolescen- 
te (FÚMCAD). Pessoas 
físicas. também podem 
ajudar. Saiba como con- 
tribuir no site da Susteni 
dos 
CONSERVATÓRIO 

DE TATUÍ 
Rua São Bento, 415, 

Cento, Tatu-SP, CEP 
18270-820 

Tel. (15) 3205-8444 
Funcionamento: so. 

Bilheteria: segunda a 
sábado, das 13h às 18h 
e das 17h às 20h 

Ingressos: todos os 
eventos realizados pela 
instituição têm entrada 
gratuita 

Informações para a 
Imprensa: 

Conservatório de Ta- 
tuí 

- Assessoria de im- 
prensa 

Máquina Cohn & Wol- 
fel conservatoriode 
tulgBmaquinacohnwol 
com | (11) 3147-7900 

Ricardo Marques 
direção |ricardo.mar- 

ques(Qmaquinacohnvol. 
fe-com | (11) 3147 7442 

Sheila Oliveira - ge- 
rência jsheila oliveira 
maquinacohnwolfo.com | 
(11) 3147 7407 

Lidiana Dourado - 
atendimento | lidiana 
dourado Qmaquinaco- 
hnwalfe.com | (11) 3147 
7263 
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Governo Federal institui Auxílio Gás e 

regulamenta o programa Alimenta Brasil 
Iniciativas garantem 

assistência a brasileiros. 
Inscritos em programas. 
sociais 

Assinatura do Decre- 
o que institui o Progra- 
ma Auxilio Gás - Foto: 
Alan Santos/PR. 

Com objetivo de ga- 
rantir mais cidadania e 
qualidade de vida para 
as famílas brasileiras 
em siluação de vulnera- 
bilidade, o Governo Fe- 
deral instituiu o Auxilo 
Gás e regulamentou o 
programa Alimenta Bra- 
sil Os decretos foram 
assinados pelo Pres. 
dente Jair Bolsonaro, 
na tarde da quinta-feira 
(02/12), no Palácio do 
Planalto, 

A cerimônia contou 
com a presença dos 
ministros da Cidadania, 
João Roma, de Minas. 
e Energia, Bento Albu- 
querque, e do ministro- 
«chefe da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, entre ou- 
tras autoridades. Com 
a assinatura dos decre- 
tos, o Auxlo Gás pas- 

a parti deste 

mês e o Almenta Brasi, 
a partir de janeiro de 
2022. 

Auxilio Gás 
De acordo com a 

Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), 
o preço médio do boi- 
jão de gás de cozinha 
de 13kg, em novembro 
de 2021, foi de cerca 
de R$ 100, Com o be. 
nefício, será concedido 
bimestralmente o valor 
de 50% da média do 
preço de referência do 
botijão para famíllas de 
baixa renda, asseguran- 
do mais qualidade de 
vida e uma melhora na 
situação econômica do 
cidadão. 

O Auxilio Gás é dest. 
nado a famílias inscritas 
no Cadastro Único do 
Governo Federal, com 
renda per capita menor 
ou Igual a meio salário 
mínimo, e beneficiários 
do Benefício de Presta- 
ção Continuada (BPC), 
Famílias com mulhe- 
res vítimas de violência 
doméstica que estejam 

sob o monitoramento 
de medidas protetivas 
de urgência terão prefe- 
rência na concessão do 
benefício, que será rea. 
lizada a parir do acesso 
a informações do banco 
de dados mantido pelo 
Conselho Nacional de 
dstiça (CNJ). 

Para receber o bene- 
fico não é necessário 
realizar cadastro. O Go- 
vemo Federal utilizará a 
estrutura do Programa 
Auxilo Brasil para rea- 
lizar os pagamentos do 
Auxilio Gás, por meio 
da Caixa Econômica 
Federal 
Almenta Brasi 
O Programa Alimenta 

Brasil busca promover 
o acesso à alimentação 
e Incentivar a produção 
de alimentos por agn- 
culores rurais. famila- 
res, extrativistas, pesca- 
dores artesanais, povos 
Indígenas e demais po- 
pulações tradicionais. O 
decreto assinado nesta 
quinta-feira amplia o I- 
mite de recursos que 
cada entidade familiar 

ou cooperativa pode re- 
ceber do poder público. 

“O que nós estamos 
protagonizando hoje é 
um avanço sem igual 
Um em cada cinco pra- 
tos de comida [no mun- 
do] vem do nosso Brasil, 
que [desperdiça) mais 
de 30% do que [produz] 
Não é escassez de al 
mento que afige aquele 
que tem fome no nosso 
Brasil. Existe abundân- 
cia de alimentos. Nós 
temos, sim, muito orgu- 

lho desse vetor de de- 
senvolvimento que é o 
agro”, declarou o mini 
tro da Cidadania, João 
Roma. 

O objetivo do pro 
grama é promover a 
inclusão econômica 
e social dos agricul- 

es mais 
garantindo o 

acesso à alimenta- 
ção, em quantidade, 
qualidade 

pelas pessoas em si- 

tuação de Inseguran- 
ça alimentar e vulne- 
rabilidade, 

“Vamos — atender 
aos mais humildes e 
mostrar que o Gover- 
no Federal, juntamen- 
te com o Parlamento, 
é composto por pes- 
soas que têm col 
ção, que têm um olhar 
muito especial para 
os mais humildes” 
enfatizou o Presiden- 
te Jair Bolsonaro. 

Devido ao isolamento: os incêndios subiram 60% em São Paulo 
e tendem a subir com as festas em casa de fim de ano 

Excesso do consumo 
de álcool no natal e re- 
veilon podem levar à dis- 
tração na cozinha, além 
dos fogos de artfido e 

e é por isso que se deve 
tomar mulo cuidado. 

A Touareg Seguros, 
corretora que atua em 
todo Brasil desde 2011 
percebeu o aumento na 

capaz de agrupar mais de 
um equipamento na mes- 
ma tomada, os benjamins. 
ou Te são um grande vio 
dos Incêndios domést 

partículas do óleo E isso 
Pode causar chamas de 
até dois metros de atura 
em cima do fogão. 

- Atenção aos fogos de 
anicos 
Ao star fogos, além 

de ser prejudicial aos ani- 
mais e cranças, poluição 
sonora e do ar, dente 
outras consequências, a 
“ação pode levar a inc. 
dos de pequenas e gran- 
des proporções. Por iso, 

ideal é que, sobretudo 
nesta época festva do 
ano, regize os fogos em 

poderá garantr um seguro 
abrangente, flexivel e com 
uma assistência 24h, com 

nasceu da experiência de 
mais de 30 anos dos seus 
sócios, e ala com segu 
ros para Linhas Finan- 
ceras, Alnidades, Para 
Você, Para Empresas e 
Benelidos. Corporalvos. 
Tem como objetivo entre- 
gar as melhores soluções 
em seguros, desenvover 
pessoas, encantar clem- 
ves e constru relações de 
longo prazo com resula- 
dos sustentáveis, afim de 
proporcionar — segurança 
& tranquidade, apresen. 
tando uma consuloria 
especializada como com- 
promisso de aietar uma 
proposta de seguro ef- 
cen às necessdades de 
caca ciente, com o me- 
hor custo benefício e um 
serviço de qualdade. Em 
20H, na Bahia, os sócios, 
Lui Vilar, André Costa & 
Wanderson. Nascimento 
fundaram a primeira rede 
de franquias de seguros 
certificada pela ABF (As- 
socação Brmslera do 
Franchising), que, atua. 

br- (11) 99813 6291 
Kayro Almeida - comu- 

issada.com. 
br-(11) 95867 9102 
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Selos brasileiros fortalecem 

produtos regionais 
Auditores agro- derá até a quinta- a origem” explica cussão - voltada no mercado inter- produção”, refor- 

pecuários — parti- -feira (9/12) Débora Santiago, para o controle nacional. ça 
cipam de Grupo A boa notícia coordenadora de desse sistema. As IGs são óti- Nesse aspecto, 
Técnico de cria- foi formalizada Indicação Geo- Para se ter uma mas ferramentas acredita que será 
ção e instituição com a publica- gráfica de Produ- ideia do quanto de — desenvolvi- fundamental o pa- 
dos selos que ção da Portaria/ tos Agropecuários ainda é preciso mento territorial, pel do Mapa e a 
valorizam a pro- INPUPR nº 046, do Mapa. que o pais evolua pois estimulam atuação dos affas 
cedência e a cul- de 14 de outubro Auditora fiscal nesse tema, Dé- a valorização de nessa área de IGs 
tura local de pro- de 2021, já em federal agrope- bora lembra que produtos e cultu- e enxerga, no fu- 
dutos brasileiros vigor. Ela institui cuária (affa), Dé- o conceito de IGs ras, preservação turo, a necessida- 
e serão lançados os Selos Brasilei- bora informa que é bastante difun- do patrimônio, de de criação de 
nesta quarta-feira ros de Indicações no Brasil existem dido no exterior. além de movi- uma nova área de 

(8/12) Geográficas, que 88 IGs brasileiras “Enquanto temos mentarem outros formação na car- 
A partir de ago- compreendem o registradas, sen- 88 IGs no Brasil, setores da econo- reira de auditores 

ra, consumidores Selo Brasileiro de do que 73 delas a França detém mia local, como o fiscais federais 
poderão adquirir Indicação de Pro- fazem referência mais de três mil, turismo e a gas- agropecuários 
com segurança cedência (IP) e a itens agropecu- revela tronomia. Segun- para atender essa 
produtos e servi- o Selo Brasileiro ários e 25 a arte- Os selos foram do ela, existe um demanda por es- 

ços diferenciados de Denominação sanatos, rendas, concebidos para mapeamento re- tímulo, identifica- 
pela sua proce- de Origem (DO). pedras, etc. “A facilitar a visua- alizado por affas ção e fiscalização 
dência, com influ- A iniciativa conta vantagem do Selo lização de quem e outros técnicos desses bens, ser- 
ência do lugar de com participação Brasileiro é o fato compra o produto do Mapa nos es- viços e produtos 
fabricação na direta do Ministé- dele também ser com a referência tados, que indica agropecuários 
composição do rio da Agricultura, uma — referência de procedência, cerca de 300 re- passíveis de ob- 
produto, como por Pecuária e Abas- para esses pro- de origem. O selo giões para serem terem registros de 
exemplo, o Gua- tecimento (Mapa), dutos no exterior. foi publicado pelo trabalhadas como IG. 
raná da Terra Indi- que é uma das Facilita nossa co- INPI (Instituto IGs. “Temos um A  participa- 
gena Andirá-Ma- instâncias de fo- municação e con- Nacional da Pro- potencial enorme ção do Mapa no 
rau, detentor do mento das ativida- tribui para vencer- priedade — Indus- de valorização de processo de IGs 
primeiro registro des e ações para mos o desafio de trial), graças ao produtos brasilei- ocorre tanto nos 
de Indicação Ge- Indicação Geo- ampliar a divul- trabalho do grupo ros, quemovimen- estados, — pelos 
ográfica (IG) con- gráfica de produ- gação do concei- técnico do qual o tam várias áreas. técnicos lotados 
cedido a um povo tos agropecuários to de Indicação Mapa fez parte. Ao buscar a IG, nas Superinten- 
indígena no país. no país. “Indica- Geográfica, tanto — Potencial esses produtores dências Federais 
Essa referência ções Geográficas para o consumi- Com o avanço movimentam o de Agricultura no 
agora é atesta- são bens de pro- dor quanto para de registros de setor público para apoio direto às 
da por dois selos priedade intelec- produtores  ru- IGs no Brasil, por que haja melho- regiões e orga- 
brasileiros, para tual. No Brasil, rais”, esclarece a meio desta Porta- rias também na nização das ca- 
produtos e servi- estão dentro da coordenadora. O ria, Débora San- normatização re- deias produtivas, 
ços que já têm ou lei de propriedade sistema de IG ain- tiago vislumbra lacionada” reforça quanto por meio 
que poderão ter industrial, junto da não é controla- aumento do po- a coordenadora. da — participação 
o registro de IG, com marcas e pa- do por uma insti- tencial de traba- Débora tam- em Grupos Técni- 
ainda pouco di- tentes. É a prote- tuição oficial, mas lho no nosso país, bém destaca a cos, com espaços 
fundido no Brasil. ção de um nome sim pelos pró- mesmo que esses importância des- de discussão que 
Os selos brasilei- geográfico que se prios produtores registros ainda ses produtos de promovam avan- 
ros serão lança- tornou conhecido e associações. A sejam  facultati- IG na discussão ços na política 
dos oficialmente por causa de um partir de agora, vos. Para ela, a de meios para ga- pública e nos nor- 
na próxima quar- determinado pro- com a instituição atuação do Mapa rantir adoção de mativos no país. 
ta-feira (8/12), du- duto ou serviço. É desses selos, o nessa área pode boas práticas e a "Há muito tra- 
rante o IV evento um conceito euro- Mapa, juntamente estimular a orga- sanidade nas ca- balho a ser feito 
internacional de peu, que já exis- com INPI, Mínis- nização e a va- deias agropecuá- nessa área, como 
Indicações Geo- te na legislação tério da Economia lorização desses rias. “Tratam-se, na atualização da 
gráficas e Marcas brasileira, para e outras institui- bens, produtos e em sua maioria, legislação, capa- 
Coletivas, com valorizar produ- ções que atuam serviços agrope- de produtos tipi- citação dos affas 
programação vir- tos típicos que com a temática, cuários, promo- cos e artesanais nos estados e ou- 
tual que se esten- têm vínculo com darão início à dis- vendo o desenvol- e temos que ga- tras questões re- 

vimento rural. Ela rantir a inocuida- lativas ao tema”, 
cita regiões e pro- de, a sanidade destaca a coorde- 
dutos brasileiros desses produtos. nadora. Para ela, 
que já são con- E, às vezes, nos- o assunto é de- 
sagrados pelas sa legislação não safiador, porque 
características está apta a aten- leva à reflexão de 
de procedência e der essa deman- como valorizar os 
denominação de da, porque está produtos brasilei- 
origem, como o voltada à questão ros, em especial 
Guaraná da Ter- industrial. Portan- as Indicações Ge- 
ra Indigena, que to, temos que ter ográficas,  mos- 

inamão é 100% exporta- esse olhar de au- trando que o país 
QUEM NÃO E VISTO do para a Euro- xiliar esses pro- está preocupado 
NÃO É LEMBRADO pa e com o selo, dutores para que com a sustentabi- 

poderá ganhar se regularizem e lidade e preserva- 
DRE Rd RES CIA RNP] maior relevância assegurem essa ção ambiental. 
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Voluntariado também pode ser corporativo 
“Beatriz Pereira 

de Almeida 
O Dia Internacio- 

nal do Voluntário, 5 
de dezembro, ho- 
menageia com jus- 
tiça os que se dedi- 
cam a esse tipo de 
ação solidária e so- 
cialmente  respon- 
sável. Enquanto 
organizações des- 
pendem tempo e 
investimentos com 
programas motiva- 
cionais para seus 
colaboradores, vo- 
luntários são tra- 
balhadores 100% 
comprometidos 
com suas ativida- 
des e já são “moti- 
vados de fábrica”, 
O valor desse tra- 
balho? Incomensu- 
rável! 
O trabalho volun- 

tario vem de uma 
inquietude“ intema 
com as injustiças e 
desigualdades do 
mundo e de uma 
predisposição para 
amenizar as dis- 
crepâncias,  dimi- 
nuir as diferenças e 
atender quem mais 
precisa, as mino- 
rias que sofrem 
injustiças, precon- 
ceitos e têm me- 
nos oportunidades. 
Tal inquietude, que 
leva a uma ação 

positiva, pode ser 
de uma pessoa ou 
(por que não?) de 
uma empresa. Esta 
segue a alma de 
seus donos, acio- 
nistas e corpo diri- 
gente. Movimentos 
solidários corpora- 
tivos, quando bem- 
-intencionados, 
também entram na 
categoria da ação 
voluntária. 

Transformar a re- 
alidade, diminuir as 
desigualdades e le- 
var oportunidades 
iguais para todos é 
um dever principal 
mente do Estado, 
mas nem sempre 
efetivo. Paralela- 
mente, uma infini- 

dade de entidades 
sem fins lucrativos, 
institutos, — funda- 
ções, associações 
e organizações da 
sociedade civil tra- 

balham nos mais 
diversos — setores 
para complementar 
o trabalho estatal, 
A capilaridade des- 
sas organizações 
leva oportunidades 
aos quatro cantos 
do País, em espa- 
gos nos quais o po- 
der público, muitas 
vezes, mal conse- 
gue chegar. 

Mas, a transfor- 

mação social, dada 
a grande demanda 
que representa no 
Brasil e em várias 
nações, não pode 
contar somente 
com a atuação do 
Estado e com a 
luta de entidades 
filantrópicas. O pa- 
pel das empresas 
é cada vez maior. 
Assim, tem se com- 
provado que é o 
setor privado que 
pode e deve mu- 
dar o cenário da 
desigualdade, ex- 
clusão e discrimi- 
nação. Por isso, a 
sigla ESG (Envi- 
ronmental, Social 
and Governance / 
Ambiental, Social 
e Govemança) é a 
grande pauta. 
É pertinente lem- 

brar que muitas 
empresas já têm 
esses princípios 
em seu DNA e os 
praticam há mui- 
to tempo. Mais do 
que uma exigência 
cada vez mais atual 
do mercado, a pos- 
tura — socialmente 
responsável deve 
estar sedimentada 
em seu core, como 
uma atitude au- 
têntica, condizente 
com os valores de 
seus dirigentes e 

seu corpo colabo- 
rativo. O voluntaria- 
do corporativo tem 
uma escala muito 
maior, abrangendo 
muito mais pesso- 
as e gerando mui- 
to mais resultados. 
Imagine um contex- 
to no qual todas as 
empresas fossem 
socialmente res- 
ponsáveis,  inde- 
pendentemente de 
legistações  traba- 
histas ou pressão 
do mercado. 

Precisamos se- 
parar o que é legi- 
timo e espontâneo 
do ESG washing 
(do inglês lavar), 
prática na qual as 
pautas sociais, 
ambientais e de 
governança cor 
porativa são ma- 
quiadas, com forte 
apelo marqueteiro. 
Ações que visem 
ao marketing exclu- 
sivamente acabam 
se - esvanecendo 
com o tempo, não 
transformam, não 
perduram. Saber 
diferenciar a auten- 
ticidade e os verda- 
deiros valores das 
empresas é o pri- 
meiro passo para a 
verdadeira transfor- 
mação. 
Em Bertioga, no 

Litoral Norte pau- 
lista, região de sua 
atuação, a Sobloco 
investe na educa- 
ção e cultura. Há 
29 anos ininter- 
ruptos, mantém o 
Programa Clorofila 
de Educação Am- 
biental, hoje em 25 
escolas do muni- 
cípio, levando às 
crianças e jovens 
uma Série de ativi- 
dades voltadas ao 
ensino e conscien- 
tização ecológica. 
Ações da empresa 
na cidade incluem, 
ainda, a reforma 
integral de escola 
estadual no Jardim 
São Lourenço, a re- 
alização anual, des- 
de 1982, do evento 
cívico do Dia da 
Bandeira com as 
crianças do bairro, 
o apoio a iniciativas 
da prefeitura para 
a cultura, como a 
escola de balé, a 
promoção de cam- 
panhas — voltadas 
à saúde, como o 
Outubro Rosa e o 
Novembro azul, e o 
apoio constante às 
atividades da Fun- 
dação 10 de agos- 
to. Esta entidade, 
com 28 anos de 
existência, foi insti- 
tuída pela diretoria 

da empresa para 
promover a inciu- 
são social, o forta- 
lecimento de víncu- 
los entre jovens, a 
capacitação profis- 
sional, o acesso à 
cultura, por meio da 
música, e a criação 
de oportunidades 
de conhecimento, 
troca e convivência 
familiar. A longevi- 
dade dos progra- 
mas mantidos pela 
Sobloco confirma a 
sua legitima inten- 
cionalidade. 
O voluntariado, a 

rigor, é uma respon- 
sabilidade intrinse- 

ca à cidadania e à 
atuação de todas 
as empresas e or- 
ganizações da so- 
ciedade civil. Num 
mundo que ainda 

não conseguiu pro- 
ver condições de 
vida dignas para 
todos os seus ha- 
bitantes, continuam 
imensas a deman- 
da, as oportunida- 
des e as necessi 
dades do exercício 
da solidariedade. 

“Beatriz Pereira 
de Almeida é dire- 
tora adjunta de ma- 
rketing da Sobloco 
Construtora e pre- 
sidente da Funda- 
ção 10 de Agosto. 

Promoção Social e Subsecretaria da Pessoa 
com Deficiência de Itapetininga participam 

da VI Virada Inclusiva em Capão Bonito 

ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 3271.0414 

Comotemato- 
domundojuntos”, a 
VI Virada Inclusiva 
“A Cultura como 
Fator de Inclusão” 
em Capão Bonito 
teve o objetivo de 
mobilizar a partici- 
pação das pessoas 
como deficiência e 
promover o debate 
sobre os direitos 
culturais. “A Prefei- 
tura de ltapetinin- 
ga implantou o se- 
máforo inteligente, 
com sinais lumino- 

sos em LED, refle- 
tores e um aviso 

sonoro acionado 
ao pressionar um 
botão”, destacou 

Soraya  Giriboni, 
que representou 
a prefeita Simone 

Marquetto durante 
o evento. 

“Tudo para fa- 
cilitar a travessia 

das pessoas com 
deficiência visu- 
al e de forma se- 
gura. Simone fez 
a parceria com o 
Comitê Paralim- 
pico Brasileiro, a 
instalação de brin- 
quedos — adapta- 
dos nas escolas 
municipais, curso 
de libras para fun- 
cionários públicos, 
a Carteira Munici- 
pal de Identifica- 
ção para pessoas 
com o Transtomo 

do Espectro Au- 
tista, entre outras 

ações. Tudo isso é 
inclusão e o com- 

promisso na cons- 
trução de uma 
cidade mais inclu- 
siva”, completou 
Soraya. 
O ato contou 

com a participa- 
ção da secretária 
Estadual dos Di- 
reitos da Pessoas 
com Deficiência, 
Célia Leão e auto- 
ridades regionais 
e locais. Também 
estavam  presen- 
tes os integrantes 
da Subsecretaria 
da Pessoa com 
Deficiência de Ita- 
petininga, Caroli- 
na Pereira, Wes- 
ley Gamaliel, Alex 
Pinheiro, além do 
vereador — Etson 
Brun. 
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App Seu Futuro Novotec orienta 

estudantes sobre carreiras digitais 
Aplicativo oferece 

quiz vocacional ee 
informações — sobre 
profissões e cursos 
gratuitos do CPS na 
área de TIC 

A Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico do Es- 
tado de São Paulo 
(SDE), em parceria 
com o Centro Pau- 
la Souza (CPS), o 
Banco Interamerica- 
no de Desenvolvi- 
mento (BID) e o Itaú 
Educação e Traba- 
lho, lançaram o apli- 
cativo Seu Futuro 
Novotec, que ofere- 
ce orientação pro- 
fissional a jovens de 
todas as idades, es- 
pecialmente alunos 
da rede pública de 

ensino, sobre carrei- 
ras na área de Tec- 
nologia da Informa- 
ção e Comunicação 
(TIC). Com design 
simples e intuitivo, 
o app pode ser bai 
xado gratuitamente 
nas versões Android 
elos. 

Prática e atraente, 
a ferramenta preten- 
de auxiliar os estu- 
dantes a encontrar 
a profissão que mais 
combina com seu 
interesse e visão de 
futuro. É possível 
ter acesso às dife 
rentes modalidades 
de cursos, que vão 
desde qualificação 
profissional, Ensino 
Técnico modular ou 
integrado ao Médio, 

oferecidos pelas Es- 
colas Técnicas Es- 
taduais (Etecs), ao 
Ensino Superior das 
Faculdades de Tec- 
nologia do Estado 
(Fatecs). 

Desenvolvido com 
a colaboração de 
estudantes do Ensi- 
no Médio da Secre- 
taria da Educação 
do Estado de São 
Paulo (Seduc) e do 
CPS, o app oferece 
um quiz vocacional, 
indicando a perso- 
nalidade que com- 
bina mais com cada 
perfil: realista, inves- 
tigativo, artístico, so- 
cial, empreendedor 
ou convencional. Na 
sequência, são apre- 
sentadas as áreas 

Clube do Livro terá encontro 

presencial na Biblioteca 

Municipal de Itapetininga 

A.3. FINN 

MULHER 
NA 

JANELA 

11 de Dezembro ás 16h 
Local: Biblioteca Municipal 

A 

Dr. Júlio Prestes de Albuquerque 

Mediação: 
Ariadne Pereira 

PRM e 68 qui com 

O Clube do Livro 
realizará sua última 
apresentação pelo 
projeto da Lei Aldir 
Blanc. Será neste 
sábado, dia 11, às 
16 horas, presen- 
cialmente na Biblio- 
teca Municipal “Dr. 
Júlio Prestes de 
Albuquerque”, em 
Itapetininga. A con- 
versa será sobre a 
obra “A Mulher na 
Janela”, de AJ. Finn 
e a mediação será 
conduzida pela psi- 
cóloga Ariadne Pe- 
reira. 
Além do debate, 

ao final do encon- 
tro terá o tradício- 
nal Amigo Livro, em 
que os membros 
realizam sorteio e 
trocam livros, como 
num amigo secreto. 
Toda a comunida- 
de pode participar. 
Lembrando que o 
uso de máscaras é 
obrigatório. 

“A Mulher na Ja- 
nela” conta a história 
de uma mulher que 
desenvolve uma fo- 
bia social e vive so- 
zinha em sua casa, 
mantendo apenas 
relações pela inter- 

Clube do Livpo 

RR Tr 
net, até que uma fa- 
mília se muda numa 
residência vizinha e 
o que a mulher vê 
muda todo o rumo 
de sua vida. O livro 
está disponível para 
empréstimo no acer- 
vo da Biblioteca. 

A Biblioteca fica 
à Rua Campos Sal- 
les, 175, Centro 
telefone (15) 3272- 
3265 e whalsapp 
(15) 99825-6949. O 
horário de funciona- 
mento é de segunda 
a sexta-feira, das Bh 
às 20h e aos sába- 
dos, das 9h às 12h. 

de tecnologia com novos profissionais sentido aos alunos”, 
maior aderência aos por ano e a remu- afirma. 
interesses do jovem. neração é 2,5 vezes “Precisamos aca- 
Nesta primeira fase, maior que o salário bar com a ideia de 
as carreiras estão médio nacional. que é necessário ter 
detalhadas com in- “Não faltam boas um perfil muito espe- 
dicações de cursos oportunidades no cifico para trabalhar 
sobre temas como mercado de tecno- em tecnologia. Há 
banco de dados, big logia e precisamos espaço para diferen- 
data, ciência de da- que os jovens co- tes perfis, tanto para 
dos, computação em nheçam bem as car- quem é mais intros- 
nuvem, desenvolvi-  reiras digitais no mo- pectivo quanto para 
mento de software, mento de escolher quem é mais soci- 
redes de computa- seu futuro profissio- ável, por exemplo. 
dores e segurança nal. O aplicativo Seu Por isso, o aplicativo 
da informação. Futuro Novotec traz traz o teste de inte- 
O usuário vai co- informação  qualifi resses profissionais 

nhecer a fundo as cada para atrair o e relaciona o resulta- 
trilhas. profissionais estudante para essa do com as carreiras 
de cada área e as área tão promisso- de tecnologia”, expli- 
competências ne- ra”, destaca a secre- ca o coordenador de 
cessárias para ser tária de Desenvolvi- Ensino Técnico, Tec- 
bem-sucedido. Tam- mento Econômico, nológico e Profissio- 
bém estão à dispo- Patrícia Ellen. nalizante da SDE, 
sição vídeos com Para o secretá- Daniel Barros. 
depoimentos, infor- rio da Educação, De acordo com a 
mações sobre em- Rossieli Soares, o diretora-superinten- 
pregabilidade, salá- aplicativo significa dente do CPS, Lau- 
rios e indicações de mais uma possibil- ra Laganá, a trans- 
cursos. dade de apoio aos formação digital tem 

Setor em alta estudantes que já sido uma das princi- 
A escolha pelo focam sua atenção pais apostas das cor- 

setor de TIC se deu para o mercado de porações para apri- 
pelo alto índice de trabalho. “O Ensino morar a produção e 
contratações nos Ul- Médio de São Paulo ampliar as oportuni- 
timos anos. Umestu- passa pela transfor- dades de emprego 
do divulgado na se- mação de oferecer a e renda. “Os cursos 
mana passada pela chance de escolha das Etecs e Fatecs 
Associação Brasi dos aprofundamen- são elaborados em 
eira das Empresas tos curriculares, por parceria com o se- 
de Tecnologia da meio dos itinerários tor produtivo e estão 
Informação e Comu- formativos, para sempre antenados 
nicação (Brasscom) que a escola esteja com as novas de- 
Índica que a deman- mais alinhada aos mandas da socieda- 
da atual é de 159 mil desejos e faça mais de”, ressalta. 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

www.folhadeitapetininga.com.br (8) 15 997110205 
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Museu Casa de Portinari realiza atividades 

alusivas ao Dia dos Direitos Humanos 

Programação gra- 
tuita acontece de 6a 
12 de dezembro sob 
o tema “Soluções 
sistêmicas para o fu- 
turo que queremos: 
Mulheres” 

Aproveitando a 
celebração do Dia 
Intemacional dos 
Direitos Humanos, 
em 10 de dezem- 
bro, o Museu Casa 
de Portinari, institui- 
ção da Secretaria da 
Cultura e Economia 
Criativa do Governo 
do Estado de São 
Paulo, gerida pela 
ACAM Portinari, pre- 
parou uma progra- 

mação especial que 
consolida o engaja- 
mento da instituição 
na campanha So- 
nhar o Mundo, que 
articula e mobiliza 
os museus paulistas 
para as questões re- 
lacionadas aos Di- 
reitos Humanos. 

As atividades se- 
rão presenciais, gra- 
tuitas e vão acon- 
tecer de 6 a 12 de 
dezembro destacan- 
do o tema “Soluções 
sistêmicas para o 
futuro que quere- 
mos: Mulheres”. Ao 
longo do horário 
de funcionamento 

do Museu, das 9h 
às 18h, ao lado da 
Capela da Nonna, 
o público vai poder 
explorar o jogo de 
memória “Candido 
Portinari e os Direi- 
tos Humanos”, ação 
educativa que traz 
peças com imagens 
de obras do artista e 
frases sobre direitos 
constitucionais do(a) 
cidadãolcidada. 

Nos mesmos dias 
e horários, o Museu 
exibirá, na sala prin- 
cipal, um vídeo que 
reproduz fotos de 
pinturas nas quais 
Candido Portinari 

retrata as mulheres. 
O público poderá 
observar questões 
ligadas à estética, à 
cultura e à represen- 
tatividade, além de 
relacionar a figura 
feminina ao tempo 
presente conside- 
rando os avanços 
nas relações sociais 
e suas conquistas. 
Já no sábado (11), 

para finalizar a pro- 
gramação, aconte- 
cerá, às 10h, uma 
Roda de Conversa 
com mulheres pro- 
tagonistas no mer- 
cado de trabalho. 
Professoras, dona 

de casa, advoga- 
das,  jardineiras, 
vendedoras entre 
outras profissionais, 
que compartilharão 
experiências sobre 
rotina, preconceitos, 
vitórias e sonhos. 

Visitação 
O Museu Casa de 

Portinari está locali- 
zada à Praça Candi- 
do Portinari, nº 298 
— Centro, em Brodo- 
wski-SP, e está sem- 
pre aberto para visi- 
tação de terça-feira 
a domingo, das 9h 
às 18h, seguindo to- 
dos os protocolos de 
segurança sanitária. 

Excepcionalmente 
neste dia 6 de de- 
zembro  (segunda- 
eira) a instituição 
estará aberta ao pú- 
blico por conta da 
programação espe- 
cial 

Mais - conteúdos 
sobre programação 
cultural, ações edu- 
cativas, bem como o 
tour virtual do Museu 
Casa de Portinari, 
estão — disponíveis 
nas mídias sociais 
da instituição (Qmu- 
seucasadeportinari) 
e no site wwwmu- 
seucasadeportinari. 
orgr. 

Poupatempo Digital traz validação do 

certificado da vacina contra Covid-19 
App já informa 

nova data para 
a dose de refor- 
ço, após diminui- 
ção do prazo de 5 
para 4 meses da 
última imunização 
para maiores de 
18 anos 
O aplicativo 

Poupatempo Digi- 
tal oferece novi- 
dades para auxi- 
liar no controle da 
Covid-19 em São 
Paulo. Na pági- 
na de abertura do 
app, antes mesmo 
de entrar com login 
e senha, é possí- 
vel validar o certi- 
ficado de vacina- 
ção. Para isso, o 
responsável pelo 
local ou estabele- 
cimento pode re- 
alizar a leitura do 
OR Code ou di- 
gitar o código do 
certificado de va- 

cinação, os mes- 
mos — disponíveis 
para o cidadão 
na área logada do 
app do Poupatem- 
po, e confirmar 
se o interessado 
está — imunizado, 
Já aqueles que 
utilizam o Conect 
SUS serão dire- 
cionados para a 
página de valida- 
ção do Governo 
Federal. 

Outra novidade 
é a atualização do 
prazo para a dose 
de reforço da va- 
cina, que baixou 
de cinco para qua- 
tro meses em São 
Paulo. O app aler- 
ta o usuário sobre 
a nova sempre 
que a carteira de 
vacinação digital 
for acessada. 
Quem — preci- 

sar tomar a dose 

de reforço deve 
apresentar um do- 
cumento oficial 
com foto, além do 
comprovante da 
vacinação ante- 
rior, que também 
pode ser o gerado 
no aplicativo do 
Poupatempo. Em 
algumas cidades, 
também é preciso 
levar um compro- 
vante de residên- 
cia 

“Cada vez mais 
a Prodesp inova 
para estar sempre 
perto da popula- 
ção e atender as 
necessidades da- 
queles que preci- 
sam dos serviços 
públicos da ad- 
ministração esta- 
dual. A validação 
no celular, pelo 
aplicativo do Pou- 
patempo, é uma 
opção inovadora, 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 
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segura, prática e 
rápida, disponível 
para todos que 
foram imunizados 
nos 645 munici- 
pios do Estado de 
São Paulo”, expli- 
ca Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp 
— empresa de Tec- 
nologia do Gover- 
no de São Paulo, 
responsável pela 
gestão do progra- 
ma Poupatempo. 
É importante re- 

forçar que para 
gerar um certifica- 
do com QR Code 
ou código de ve- 
rificação, o cida- 
dão deve entrar 
na área logada do 
aplicativo Poupa- 
tempo Digital. Para 
acessá-lo, basta 
baixar e entrar no 
app com seu login 

emo 
DIGITAL 

e senha, clicar em 
Serviços, Vacina- 
ção Covid-19, Car- 
teira de Vacinação 
e Certificado de 
Vacinação (PDF). 
É possível salvar o 
certificado no seu 
celular para aces- 
sar — rapidamen- 
te depois, ou en- 
viar por e-mail ou 
WhatsApp. O app 
também fornece a 
versão do certifi- 
cado em inglês. 

Vale lembrar 
que na carteirinha 
física, a que o ci- 
dadão recebe no 
posto de saúde ao 
se imunizar pela 
primeira vez, tam- 
bém existe um OR 
Code, mas este di- 
reciona o usuário 
para um link para 
baixar o aplicativo 

Poupatempo Digi- 
tal, e não contém 
seus dados pes- 
soais de vacina- 
ção. 

De janeiro a no- 
vembro deste ano, 
as funcionalida- 
des da vacinação 
contra a Covid-19 
contabilizam mais 
de 10 milhões de 
acessos no app 
do Poupatempo. 
Desses, cerca 
de 155 mil já são 
para validação do 
certificado de va- 
cinação, outros 
8,5 milhões foram 
diretamente à car- 
teira digital, mais 
de 1,2 milhão ao 
certificado de va- 
cinação em portu- 
guês e 112 mil ao 
certificado em in- 
glês. 
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Pro Trilhos: quatro propostas de 
novas ferrovias por autorização 

recebem aval da ANTT 

“ 

No total, agência unidades da Fede- trechos que conse- me de concessão. Oeste S/A. das Ferrovias foi 
já atestou a Viabili- ração. A projeção guiram a aprova- No caso do trecho Programa estabelecido peal 
dade de nove pro- de investimentos ção da ANTT nesta CascavelFoz, o Lançadoem2de Medida Provisória 
jetos. Minfra agora é de R$ 47,42 bi- semana: objetivo é consoli- setembro para im- 1.065/2021, que 
confere se propos- lhões. Ferroeste: Mara- dar um corredor de pulsionar o trans- abriu a possibilida- 
tas são compatíveis A decisão da cajuMS - Doura- transporte Interna- porte ferroviário no de de outorga por 
com políticas públi- ANTT significa que dos/MS: 76 km de cional de cargas, país, via novo ins- autorização no se- 
cas de transportes os empreendimen- extensão que chega até o trumento de outor- tor, também avan- 
e do setor ferroviá- tos são compati- Ferroeste: Cas- Porto de Parana- ga por autorização, ça no Congresso 
rio veis com a malha cavel/PR — Foz do guá (PR) o programa Pro Nacional, após a 

Com os quatro ferroviária do país Iguaçu/PR: 166 km Estreante no Trilhos já reúne 36 aprovação pelo 
pedidos — aceitos - outorgada e con- de extensão setor, a empresa propostas de 20 di- Senado Federal 
nessa quinta-feira cedida. Agora, o Bracell: Lençóis de celulose Bra- ferentes entes pri- do PLS 261/18. O 
(2), sobe para nove Ministério da Infra- Paulistas (SP): cell planeja fazer vados. Elas somam texto agora tramita 
o total de projetos estrutura (Minfra) 4,29 km de exten- o transporte sobre R$ 150 bilhões em em regime de ur- 
denovas ferrovias a avalia se eles estão são trilhos de 1 milhão investimentos pre- gência na Câmara 
serem implantadas em conformidade —Bracell: Lençóis de toras de eucalip- vistos e 11.142 km dos Deputados, na 
pelo regime de au- com as diretrizes Paulistas-Peder- to e de 1,7 milhão de novos trilhos, forma do Projeto de 
torização que pas- das políticas públi- neiras (SP): 19,5 de tonelada/ano de cruzando 14 unida- Lei 3.754/21. Caso 
saram pelo crivo cas de transportes km de extensão celulose entre sua des da Federação, o PL seja aprova- 
da Agência Nacio- e do setor ferroviá- As estradas de fábrica em Lençóis Todas as propostas do sem mudanças 
nal de Transportes rio. Em caso positi- ferro propostas Paulistas, o munici- são analisadas pe- pelos deputados, a 
Terrestres (ANTT). vo, o Minfra poderá pela Ferroeste te- pio de Pederneiras las equipes da Se- tramitação se con- 
Somados, os re- outorgar as autori- rão conexão com eo Porto de Santos cretaria Nacional clui e a proposta 
querimentos repre- zações para que os infraestrutura já (SP). As conexões de Transportes Ter- poderá ser sancio- 
sentam —4106,79 projetos sejam im- existente e que é serão com a malha restres (SNTT), do nada pelo presi- 
quilômetros de no- plantados. administrada pela já existente conce- Minfra, e da ANTT. dente da Repúbli- 
vos trilhos, em 10 Confira os quatro empresa, pelo regi- dida à Rumo Malha O Marco Legal ca. 

Black Rock confirma interesse em 

novos investimentos em São Paulo 
4 

Organização Bandeirante 

cação 
BANDEIRANTE 

6) — CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 

UM ATENDIMENTO FEITO 
ESPECIALMENTE PARA VOCÊ! 

Governador João do, para apresentar nik Rohe, o foco de 
Doria se reuniu com as boas práticas de “interesse seriam os 
diretoria do maior gestão, responsabi- projetos de conces- 
fundo de  investi- lidade fiscal e admi- são e PPPs na área 
mentos do mundo nistrativa e o com- de infraestrutura que 
sobre projetos de promisso do Estado o governo paulis- 
concessão e PPPs de SP com a agenda ta deve colocar nas 
no estado ESG. mãos da iniciativa 

O Govemador — Durante o encon- privada nos próxi- 
João Doria se reu- tro, o grupo intema- mos 12 meses. 
niu nesta sexta-feira cional manifestou O Black Rock ge- 
(3). em Nova York, interesse em novos rencia uma carteira 
com a diretoria do investimentos no es- de US$ 9,5 trilhões 
Black Rock, maior tado. de dólares, sendo 
fundo de investi: Segundo o dire- US$ 30 bilhões in- 
mentos do mun- tor do fundo, Domi- vestidos no Brasi. 

Extintores e Regularização de Imóveis para Bombeiros 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

(15) 3271-7077 
Rua Saldanha Marinho, 238 - Centro 

Itapetininga-SP 

istério da Agricultura 
Inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, 
Assistência Técnica, Assessoria Técnica 

1599813-6320 
1599102 -4483  [S)homeroprojotosGQgmail com 
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Programação do “Natal Encantado” 
em Itapetininga segue com atrações 

os Amores 

O “Natal Encanta- 
do” em Itapetininga 
segue com uma pro- 
gramação repleta de 
atrações no Largo 
dos Amores para o 
público em geral. 

Na próxima quin- 
ta-feira, dia 09, das 
19h às 21h, as atra- 
ções continuam com 

apresentações de 
“Marsha e o Urso”, 
“Olaf e “Baby Sha- 
[a 

Já no dia 16, tam- 
bémcdas 19h às 21h, 
as apresentações 
são da "Banda String 
Jazz, Toy Story 
(Buzz e Wood) e 
“Lois” (Unicónio e 

no Largo d 

Queen Bee), 
Aberto oficialmen- 

te na última sexta- 
“eira (03), o "Natal 
Encantado” em Ita- 
petininga recebeu 
centenas de pesso- 
as que esperavam 
ansiosas no Largo 
dos Amores pela 
chegada do Papai 

Noel, 
A vinda do “Bom 

Velhinho” foi em 
grande estilo. Acom- 
panhado pela pre- 
feita de Itapetininga, 
Simone Marquetto, 

Mickey”, uma car- 
reata natalina per- 
correu as principais 
ruas da cidade, tra- 
zendo ao encontro 
do público, o princi- 

E. 
pal personagem do 
Natal, encantando 
crianças e adultos. 
A Orquestra Munici- 
pal animou o evento 
com músicas e te- 
mas natalinos, 

Festas de fim de ano: Sicoob orienta como 
aproveitar com consciência financeira 

Pesquisa nos 
supermercados e 
antecipação das 
compras são dicas 
fundamentais 

Árvore de Natal 
montada e pisca- 
-pisca pela casa. 
Com a chegada do 
último mês de 2021, 
os brasileiros co- 
meçaram a se pre- 
parar para as fes- 
tas de fim de ano. 
E, com o avanço da 
vacinação contra a 
Covid-19 e a dimi- 
nuição do Índice de 
contágio, é natu- 
ral que as famílias 
queiram se reunir 
presencialmente 
nesta época. 

Presentes e 
celas natalinas já 
estão no planeja- 
mento deste mês. 
E, para auxiliar os 
consumidores, o 
educador — finan- 
ceiro do Sicoob, 
Eduardo Souza Tri- 
gueiro, separou al- 
gumas dicas para 
aproveitarem esta 
época do ano com 
consciência 

Pela 32º vez 
consecutiva, a pre- 

visão do mercado 
financeiro para o 
Índice Nacional de 
Preços ao Con- 
sumidor Amplo 
(IPCA), considera- 
da a inflação ofi- 
cial do país, subiu. 
Se antes era de 
9,33%, agora está 
em 9,77% este ano. 
“A principal dica é 
não deixar para fa- 
zer as compras de 
última hora. Temos 
uma inflação alta e 
sabemos que na úl. 
tima semana antes 
do Natal, os preços 
começam a esca- 
lar, explica o es- 
pecialista 

De acordo com 
Eduardo, as gran- 
des redes de va- 
rejo sabem que 
muitos - brasileiros 
fazem as compras 
após o pagamento 
do salário, da se- 
gunda parcela do 
décimo terceiro ou 
até quando o vale- 
alimentação é re- 
carregado, no caso 
das Ceias. E eles 
podem encontrar 
produtos com pre- 
sos elevados. “Eu, 

por exemplo, cos- 
tumo reservar um 
dia da minha sema- 
na para ir ao super- 
mercado e sempre 
encontro alimentos 
com valores dife- 
rentes. Então a 
pesquisa é funda- 
mental. Essa é 
nha segunda dica”, 
salienta. 

Além da compa- 
ração de produtos 
e exemplo próprio, 
o educador finan- 
ceiro listou outros 
macetes que po- 
dem ajudar os con- 
sumidores para as 
festas de fim de 
ano: 

Antecipe as 
compras: aprovei- 
tando o exemplo 
acima, após fazer 
a pesquisa e/ou a 
compra do mês, 
que tal já adiantar 
alguns alimentos 
da Cela? Afinal, 
quanto mais tem- 
po se aproxima 
da data, mais caro 
pode ficar o produ- 
to 

Ceia partilha 
da: muitas fami 
lias pretendem se 

reunir presencial. 
mente, uma ótima 
sugestão é fazer 
uma ceia america- 
na. Cada parente 
leva um prato e, 
no fim das contas, 
não pesa do bolso 
de todo mundo. 

Presentes: as- 
sim como os ali- 
mentos, quanto 
mais demorar para 
comprar os pre- 
sentes dos fami- 
liares, mais caro 
ele pode ficar. Se 
adiantar e planejar 
é fundamental 

Clinicas  finan- 
ceiras: Comece a 
se organizar para 
2022. O Sicoob 
conta com o proje- 
to gratuito chama- 
do * Clínicas Fi- 
nanceiras Virtuais 
*, para cooperados 
e não cooperados. 
Acesse ao site e 
agende um papo 
com o orientador fi- 
nanceiro da coope- 
rativa. 

E, por fim, cui- 
de-se! Apesar de 
muita gente estar 
ansiosa pela reu- 
nião familiar ou a 

virada de ano com 
os amigos depois 
de um período de 
celebrações  can- 
celadas, o mais im- 
portante de tudo é 
manter os cuidados 
básicos em 2021 
para as comemora- 
ções. Mesmo quem 
já tomou a vacina 
deve usar másca- 
ras faciais em lo- 
cais fechados, evi- 
tar aglomerações e 
higienizar as mãos 
constantemente 

Sobre o Sicoob 
- Instituição finan- 
ceira cooperativa, 
o Sicoob tem mais 
de 5,6 milhões de 
cooperados e está 
presente em todos 
os estados brasi- 
leiros e no Distrito 
Federal. Oferecen- 
do serviços de con- 
ta corrente, crédito, 
investimento, car- 
tões, previdência, 
consórcio,  segu- 
ros, cobrança ban- 
cária, adquirência 
de meios eletrôni- 
cos de pagamen- 
to, marketplace, 
dentre outras solu- 
ções financeiras, 

o Sicoob é a única 
instituição — finan- 
ceira presente em 
mais de 300 muni- 
cípios. É formado 
por 357 coopera- 
tivas - singulares, 
16 cooperativas 
centrais e pelo 
Centro Cooperati- 
vo Sicoob (CCS), 
composto por uma 
confederação e um 
banco cooperati- 
vo, além de pro- 
cessadora e ban- 
deira de cartões, 
administradora de 
consórcios,  enti- 
dade de previdên- 
cia complementar, 
seguradora e um 
instituto — voltado 
para o investimen- 
to social. Ocupa a 
segunda  coloca- 
ção entre as insti- 
tuições financeiras 
com maior quanti- 
dade de agências 
no Brasil, segundo 
ranking do Ban- 
co Central, com 
3.666 pontos de 
atendimento em 
1.991 cidades bra- 
sileiras. Acesse o 
site para mais in- 
formações. 
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A SUZANO 
PLANTA O 
FUTURO 
COM O MATERIAL 
RENOVÁVEL PARA 
EMBALAGENS 
DE VÁRIOS 
PRODUTOS. 

para um mundo 

alimentíci 
farmacêuticos e de higien 
dia a dia de milhões de 

Plantar o futuro é para o planeta, 
É para as futuras gerações, É para ontem, 

pet LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE = 

ódo “Desenvolve Sarapui” Aqui 
A Petra de Sarapu em a honra de convida-o (a) para o lançamento do Plano de 
Desenvolvimento Econômico: "DESENVOLVE SARAPU” que tem cut 

nto da arrecada 
AQUI. 

Sua presença será muito importam, pors sabemos que para a ma cidade 
melhor com mais oportunid so didi as é a união são 

indispensáveis 
as Imperio Village Eventos 

dereço: Av. Vereador José Cerqueira Holtz, ur 455 
Data: 09/12/2021 - Quimica 
Horário: Ostãomin 

Gustavo de Sousa Barros Vieira Prefeito de Saraput 

CatédaManhão Apresentação de Programa. 
Recepção "oevotes tarapa” 

Abertura ici Compesição da Mesa. Trsteridador 

“Bem-Vindo à Sarmpor 

Ee prosinça ériadado 
(asjos79s-as2s (viratshoç) cu 

emcurtador.com.br/yIKNZ 
Sua presença é muito importante! 
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1040 |a/0) 
Nós plantamos o futuro 

3 makes coringas para 
você arrasar no Natal 
Passo a pasto foi malza. não tem ato, você terá um 

do pela agência de modelos . Natal nesquecive”,fnaba. Max Fama Para o juca aicar pr 
A gerio piscou e 2021 ta para dar show, a agência 

chegou em dezembro. Como . de modetos Max Fama pre 
passou rápido, nã? Tivemos. parou à dicas de mala Jam ano de mulos desafios e . vi precisa sabor. Conf 
não podemos dear de nos Delnendo marcante 
reunir com nossos lama. O delneado não sa das 
res no Nata, para caebrar a. trend, né? Todo mundo 
Vea, A gera ama e prod. sabe fazer Para o Natal, é 
Er para esta data & vocês? importaria debá-o marcan- 
Para esse grande momento, te. Não precisa ar presa 
é Claro que devemos capr o preto, Voc pode, a deve 
char no look. mas é e extr- . abusar d outras cores. Ape: 
ma importância dar alenção nas fique aterta para que 
redobrada à make. Mula. comb com o restante do 
gerdo se perde. É importante. lock. Um delneado dourado Saber que axistem 3 maquia é um diferencial ndo. 
gere coringas que vão fazer 
D gerio arrasar Quer saber Lábios vermelhos 
qua? No Natal não tem jeto, 

“Vale lembrar que as o vermelho domina. Para 
makes. que vamos “sugerr os lábios ele é fundamental 
podem servir de base para para dar aquela sensação 
outras criações. O importante. e bocão, de poder. Sa você É ler em mente que exitem . não se sentir confortável, use 
irês portos cruiis para fa. fons mais neutros. À sua no 
Zer bend” roleta a maquia. ta de colebração será igual 
dora da apência de modelos. mente períia. 
Max Fama Taiana Squiaro. Pol iuminada 
“Um delineado marcado e Capricho no Iuminador 
bem, aquela boca que. Uso tons neutros, da cor da chama alenção « uma pele pele mesmo, ou lons mais. 
com luminação sem axage- “quentes”. para dar aquel ar 
7º Com esta combinação, de va. 

AMISTOSO. 
SÁBADO 

VETERANOS 
Data: 11/12/2021 
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Os princípios de paz e educação são 

imprescindíveis neste momento em que 

o ódio compromete a convivência 

Silas Gehring Car- 
doso 

Além da pande- 
mia que ceifou pre- 
ciosas , do câncer, 
dos problemas car- 
dlacos e da violên- 
cia, que continuam 
ceifando vidas, en- 
lutando lares e le- 
vando a estrutura de 
saúde ao colapso, 
além da quebra de 
empresa e desem- 
prego, um outro gra- 
víssimo — problema 
existente é a prolife- 
ração do údio. Nas 
redes sociais, as di- 
ferenças de opinião 
não estão sendo 
debatidas com res- 
peito mútuo, como 
deveriam, mas, infe- 
lizmente - marcadas 
por insultos e por 
completo desequili- 
brio , independente 
de que lado estejam 
partindo. — Precisa- 

mos frear isso. Ódio 
não traz nada de po- 
sitivo. Pelo contrá- 
rio, polui, destrói 
O avanço do co- 

nhecimento e o pro- 
gresso tecnológico 
têm sido notáveis 
em nosso Brasil 
porém o comporta- 
mento humano, em 
muitos — aspectos, 
mostra. desfêchos 
despreparados para 
um convívio har- 
monioso. Parece 
que muitas pessoas 
estão “tendo ver- 
gonha” de serem 
educadas e polidas, 
como se a grosse- 
ria fosse algum m 
rito . Na verdade, 
o problema não é 
recente. A falta de 
educação já marca 
diversos segmentos 
da sociedade. Fra- 
ses simples, como 
“bom dia”, “boa 

tarde”, “por favor, 

"como vai 7”, deve- 
riam integrar o pro- 
cedimento de todos, 
mas - infelizmente, 
isso não ocorre. 
Há pessoas que se 
acham “importan- 
tes demais” para 
estender a mão e 
cumprimentar pes- 
soas mais simples, 
mesmo quando es- 
sas pessoas tomam 
a iniciativa. Há ou- 
tros que acham que 
levantando a voz 
vão se impor. Quem 
já não topou com 
aquele tipo insu- 
portável , que vive 
repetindo nas es- 
quinas ou nas reu- 
niões sociais, que 
“na casa dele é ele 
quem manda”, que 
“no serviço é ele 
quem resolve tudo”, 

que “enfrentou fu- 
lano e o fez calar 
a boca”? Quem 
já não conheceu 
pessoas — mesqui- 
nhas que denigrem 
e desqualificam a 
imagem do cônjuge 
? “As “rodinhas de 
cerveja” e as “rei 
niões de comadres” 
que o digam. Quem 
menospreza as 
pessoas com quem 
convive sob o mes- 
mo teto, está mos- 
trando sua própria 
mesquinhez. 

O desequilíbrio 
e a grosseria vão 
muito além. No 
trânsito é muito fá- 
cil perceber pesso- 
as desequilibradas. 
Soltam palavrões e 
buzinam estridente- 
mente diante de pro- 
blemas pequenos. 
Há motoristas que 
ofendem o motoris- 

ta à sua frente, sim- 
plesmente porque 
ele está respeitando 
o limite de velocida- 
de das placas. Nas 
reuniões, — existem 
aqueles que querem 
manipular a palavra 
e não deixar os ou- 
tros falar. Nas filas 
de bancos ou super- 
mercados, as “coto- 
veladas” e ofensas 
são frequentes. Há 
casais em que um 
proibe o outro de 
cumprimentar ou 
conversar com os 
amigos na rua, como. 
se estivéssemos no 
tempo das caver- 
nas. E agora jnas 
redes sociais, que 
deveriam aprimorar 
o comportamento 
humano para con- 
tatos mais estreitos, 
temos o que há pior 
em violência , gros- 
seria e ignorância 

Por tudo isso é 
que no lar ou na es- 
cola, além do ensi- 
no previsto, além do 
inglês, do judô, do 
basquete, do tênis, 
do futebol, etc, deve 
ser ministrada orien- 
tação — adequada 
para o convivio do 
dia a dia, e respeito 
à diversidade de opi- 
niões, e prevenção 
ao desequilíbrio, ge- 
rado pelo ódio. Isso 
ajudaria e em muito, 
a formar pessoas 
equilibradas e edu- 
cadas e a construir 
uma sociedade de- 
mocrática melhor. 

Entenda quais tarifas podem ou 

não ser cobradas dos clientes 
Para pessoas fi- 

sicas, alguns ser- 
viços, chamados 
essenciais, são 
gratuitos 

Além dos servi- 
gos essenciais, há 
também os priori- 
tários, diferencia- 
dos e especiais. 
- Foto: Banco de 
imagens 

Tarifas  bancá- 
rias são valores 
que os bancos 
cobram dos clien- 
tes pelos serviços 
prestados. Elas 
podem ser cobra- 
das se estiverem 
previstas no con- 
trato ou se o clien- 
te as autorizar ou 
solicitar — previa- 
mente e, claro, so- 
mente se o serviço 
tiver sido efetiva- 
mente prestado. 

Porém, o banco 
não pode cobrar 
qualquer tarifa 
de seus clientes. 
Para pessoas fisi 
cas, por exemplo, 
existem os chama- 
dos serviços es- 
senciais, que são 

gratuitos até um 
número máximo 
de utilização. Isso 
significa que mes- 
mo as pessoas que 
só usam os servi- 
ços essenciais po- 
dem ter de pagar 
tarifa. “Existe uma 
quantidade fixa 
para o uso des- 
ses serviços. Se o 
cliente usar além 
dessa quantidade 
prevista, vai pagar 
pelo que utilizar 
a mais”, explica a 
coordenadora de 
comunicação do 
Banco Central, Gi- 
selle Afonso. 

Além dos servi- 
ços essenciais, há 
também os prio! 
tários, diferencia- 
dos e especiais. 
Entre os prioritá- 
rios estão aque- 
les - relacionados 
a conta corrente, 
conta poupança, 
operações de cré- 
dito, DOC, TED e 
anuidade do car- 
tão de crédito. 

Os serviços di- 
ferenciados são 

serviços peculia- 
res, objeto de uma 
contratação ou 
solicitação espe- 
cífica. As mensa- 
gens recebidas no 
celular, quando há 
movimentação na 
conta ou uso do 
cartão de crédito, 
são um exemplo 
de serviço diferen- 
ciado, assim como 
o fornecimento de 
segunda via de 
documentos ou 
comprovantes. 

Já os servi 
ços especiais são 
aqueles referentes 
a serviços espe- 
cíficos vinculados 
a —conta-salário, 
operações de mi- 
crocrédito, crédito 
rural, Sistema Fi- 
nanceiro de Habi- 
tação (SFH), Fun- 
do de Garantia do 
Tempo de Serviço 
(FGTS) e ao PIS/ 
Pasep. Serviços 
especiais têm nor- 
ma própria e po- 
dem ser tarifados. 

No caso do clien- 
te pessoa jurídica 

não há padroniza- 
ção. Isso quer di- 
zer que, em geral, 
com algumas ex- 
ceções, o banco 
pode cobrar por 
qualquer serviço 
efetivamente pres- 
tado às empresas. 
Porém, para que 
as cobranças se- 
jam válidas, elas 
devem seguir al- 
gumas regras: 

1A tarifa deve 
estar prevista no 
contrato ou referir- 
-se a um serviço 
autorizado ou soli- 
citado previamen- 
te pelo cliente. 
20 serviço 

TR CASA DA BORRACHA 

deve ter sido efeti- 
vamente prestado 
pelo banco ou ins- 
tituição. 

3.As tarifas de- 
vem ser divulga- 
das em formato e 
locais visíveis nas 
agências e postos 
de atendimento e 
também nos ca- 

Aloja de 

nais digitais, como 
aplicativos e sites. 

Saiba mais so- 
bre as tarifas que 
os bancos podem 
ou não cobrar dos 
clientes no vídeo 
divulgado pelo 
Banco Central do 
Brasil: 

borracha mais 
completa da região 

Rua Alfredo Maia, 765- Centro 
www.liflex.com.br - 

3271 8090 
3271 2570 
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